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Prioriteringsforslag

Nr. ÆSU04

Overskrift

Udbud af kommunens produktionskøkken for ældremad

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Ældre- og Sundhedsudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

13.377

13.377

13.377

13.377

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

0

-1.000

-1.000

-1.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

0

0

0

0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Drift af kommunens produktionskøkken konkurrenceudsættes, så alle 5 plejehjem
fremover får leveret kølemad til opvarmning fra en ekstern privat leverandør ligesom på
Birkehøj plejehjem. Prioriteringsbidraget vil evt. medføre medarbejderoverdragelse.
2. Status

Produktionskøkkenerne på Henriksdal Plejehjem producerer alt mad til
plejehjemsbeboerne på Baldersbo, Sengeløse, Henriksdal og Torstorp Plejehjem. Birkehøj
Plejehjem får leveret maden fra en privat leverandør. Samtidig leverer køkkenet mad til
caféerne beliggende på Baldersbo, Henriksdal, Sengeløse og Torstorp Plejehjem.
I 2013-2014 blev der gennemført en analyse af den kommunale madproduktion til
kommunens plejehjem. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste dengang, at
den kommunale madproduktion for plejehjemmene, sammenlignet med et tilsvarende
produktionskøkkener, var væsentlig dyrere.
Analysen resulterede i, at produktion af mad til de 4 plejehjem blev fusioneret.
Produktionskøkkenet blev samlet på to produktionssteder og madleverancen til Birkehøj
Plejehjem blev konkurrenceudsat. Fusionen medførte en effektiviseringsgevinst på 1,5
mio. kr.
I de efterfølgende år er budgettet for produktionskøkkenet løbende blevet reduceret og
de to produktionskøkkener er samlet på Henriksdal Plejehjem, men på trods at fusion og
budgettilpasninger kan der fortsat ses en mindre prisdifference mellem det kommunale
produktionskøkken og den private leverandør.
3. Ændringsforslag

Drift af kommunens produktionskøkken konkurrenceudsættes, så alle 5 plejehjem
fremover får leveret kølemad til opvarmning fra privat leverandør. Opvarmningen af mad
sker enten i afdelingskøkkener i lighed med Birkehøj Plejehjem eller hvor det ikke er
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muligt i et fælleskøkken på plejehjemmet.
4. Konsekvens

Prioriteringsbidraget vil evt. medføre medarbejderoverdragelse. Nedlæggelse af
produktionskøkkenerne giver mulighed for ombygninger af disse til plejeboliger, hvis der
skulle opstå behov for ekstra plejeboliger.
5. Investeringsbehov

Prioriteringsbidraget vil fordre en mindre anlægsbevilling. Bevillingens opfang vil være
afhængig af hvilken løsningsmodel der vælges, men i overgangen vil det fordre en
anlægsinvestering til f.eks. køb af dampovne mv.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen umiddelbar sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
Medarbejdersiden bemærker, at der ikke er sat beløb på ombygningens investeringsbehov.
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